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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 
"EUROPA W XXI WIEKU" 

 

  
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

  
§1 

  
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej "CE UW",  przy  współpracy z Polską  
Fundacją im. Roberta Schumana, zwaną dalej "Fundacją",  organizuje konkurs  "Europa w XXI wieku"  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na esej o niżej wskazanej tematyce, zwany dalej "konkursem".   
  

§2 
  
Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji europejskiej wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.   
  

§3 
  
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. 
Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie.   
 

Rozdział II 
Struktura i przebieg konkursu 

  
§4 

  
Konkurs składa się z dwóch etapów. Obejmuje:   

• Etap I (11  stycznia  -  11  marca  2011), polegający na przygotowaniu pracy na  jeden 
z czterech proponowanych tematów;  

• Etap II (8 kwietnia 2011 ) - ogólnopolski finał konkursu.   
 

§5 
  
Etap pierwszy polega na przygotowaniu pracy na jeden z 4 proponowanych tematów.   

1. Wyzwania dla polskiej Prezydencji w 2011 roku   
2. Czy potrzebni są „Ojcowie Europy” w XXI wieku  
3. Unia Europejska we współczesnym świecie – wyzwania i problemy 
4. Miejsce młodego Polaka w Europie 

 
Uczestnicy konkursu zgłaszają pracę do konkursu i  wysyłają  ją na podany  adres do  11 marca 2011 
roku (decyduje data stempla pocztowego).   
  

§6 
  
1. Kryteria oceny esejów:   
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1) Przy ocenie esejów  zgłoszonych  do  konkursu  będą  brane  pod  uwagę  oryginalność, 
klarowność, logika wywodu oraz poprawność językowa.   
2) Popełnienie plagiatu  pociąga za sobą dyskwalifikację eseju zgłoszonego do konkursu.   

2. Kryteria formalne oraz redakcyjne:   
1) objętość  eseju:  maksymalnie  10  000  znaków (ze spacjami) tekstu właściwego, liczone 
bez  przypisów (przypisy  nie  powinny przekroczyć  20  procent  tekstu  głównego).   

  
§7 

  
Etap drugi, finał konkursu odbędzie się w Warszawie 8 kwietnia 2011 roku. Do drugiego  etapu 
zostaną zaproszeni autorzy 30 najlepszych prac. Finał będzie polegał na przystąpieniu do testu z 
wiedzy o Unii Europejskiej.    
  

§8 
  
W  przypadku  jeśli  dwie  lub  więcej  osób  po  dwóch  etapach  uzyskają  taką  sama  liczbę   
punktów, Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkową rundę konkursową.    
  

Rozdział III 
Komisja Konkursowa 

  
§9 

  
1. W  celu  przeprowadzenia  konkursu  powołuje  się  Komisję  Konkursową  zwaną  dalej   
"komisją".    
2. W skład komisji wchodzą:   

1) Przewodniczący - prof. dr hab. Krzysztof Wielecki   
2) Sekretarz – mgr Maciej Tauber   
Pozostali członkowie: 

a) dr Artur Adamczyk   
b) dr Małgorzata Pacek 
c) dr Kamil Zajączkowski 

 
§10 

  
Do zadań  Komisji  należy ocena  esejów zgłoszonych do  konkursu  oraz  czuwanie  nad   
prawidłowym przebiegiem konkursu.   
  

§11 
  
1. Przewodniczący Komisji:    

1) kieruje pracami Komisji  
2) ogłasza wyniki konkursu   

2. W  przypadku  czasowej  niemożności  wykonywania  obowiązków  przez  Przewodniczącego  
Komisji  wyznacza  on  swojego  zastępcę  spośród  pozostałych  członków Komisji.   
  

§12 
  
1. Sekretarz Komisji:   

1) Wykonuje polecenia Przewodniczącego Komisji w związku z pracami Komisji   
2) Sporządza protokół wyników konkursu i przekazuje go Przewodniczącemu Komisji. 
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3) Archiwizuje eseje zgłoszone do konkursu, testy z drugiego etapu konkursu oraz  
dokumentację prac Komisji, w tym protokół wyników.     

  
Rozdział IV 

Nagrody 
  

§13 
  
Wszyscy  uczestnicy  drugiego etapu konkursu otrzymają nagrody książkow  
  

§14 
  
Osoby, które uzyskają najwyższy wynik w drugim etapie konkursu, otrzymają:   

• za zajęcie 1 miejsca - netbook  
• za zajęcie 2 miejsca - aparat cyfrowy   
• za zajęcie 3 miejsca - iPod  

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
  

§15 
  
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.   
  

§16 
  
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.   
  

§17 
  
Przystąpienie do Konkursu jest  jednoznaczne z  zaakceptowaniem  warunków  Regulaminu Konkursu.   
  

§18 
  
We wszystkich sprawach nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.   
  

§19 
  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.    
  

§20 
  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są  
przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik  zobowiązuje  się  do  podpisania  
klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych  w  brzmieniu:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych  do  realizacji  Konkursu zgodnie z ustawą  
z  dnia  29  sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/". 


